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Dåtid – nutid – framtid 
I årets kalender uppmärksammar vi Nobelpris som har beröring med 
viktiga områden i biologiämnet i grundskola och gymnasium och ger 
förslag på praktiska försök och övningar. 

Att pröva och testa idéer är en förutsättning för utveckling av 
naturvetenskap men leder ibland till sidospår och återvänds-
gränder. I backspegeln är det självklart, men just då, när det 
händer, finns inte något facit att tillgå. Kanske beror en vik-
tig upptäckt på slumpen, men samtidigt måste det finnas en  
beredskap hos forskaren att förstå vad som är intressant att  
arbeta vidare med. Grunden för att förstå naturvetenskap är 
iakttagelseförmågan – att urskilja det som avviker från det nor-
mala, att se mönster och sammanhang. 

Ett bra exempel är upptäckten av penicillin år 1928. Det  
berättas att Alexander Fleming råkade glömma kvar en agarplat-
ta med bakterieodling på labbänken. När han kom tillbaka fann 
han att det också hade börjat växa mögelsvamp på plattan. Runt 
mögelkolonin syntes en klar zon där inga bakterier växte. Utan 
den omfattande erfarenheten och djupa kunskapen som Fleming 
hade om mikroorganismer hade han knappast förstått att mögel- 
svampen utsöndrade ett bakteriedödande ämne (penicillin) och in-
sett den medicinska betydelsen. På 1940-talet började penicillinet 
användas som läkemedel mot bakterieinfektioner och fick ome-
delbart  stor betydelse eftersom andra världskriget pågick och 
infekterade sårskador var ett stort problem. 

Fleming beskrev redan i sin nobelprisföreläsning riskerna med 
att använda för lite antibiotika så att alla sjukdomsframkallande 
bakterier inte avdödas och resistenta bakterier utvecklas. Han fick 
tyvärr mer än rätt i sina farhågor. Multiresistenta stammar av bak-
terier sprider sig allt mer och frågan är vad som händer i framtiden. 

Släktet Penicillium innehåller ett stort antal arter. En av arterna, Penicillium chrysogenum, 
bildar penicillin, medan andra arter används vid tillverkning av vit- och grönmögelostar. 

Fotomontage till vänster (alla bilder från Wikimedia Commons):

Bakgrundsbild av sporbildande Penicillium spp. (foto Dr. Sahay). Överst agarplatta med 
Penicillium chrysogenum (foto Crulina 98). Nedan agarplatta med test av antibioti-
karesistens. Runda lappar med olika slag av antibiotika har placerats på en matta 
av bakterier. Runt dessa bildas olika stora avdödningszoner (foto: CDC/Provider: Don 
Stalons). Molekylmodell av penicillinets centrala struktur. (Ill. Benjah-bmm27). Nederst 
mandarin angripen av Penicillium. 

Nobelprize.org
Gå in på Nobelprize.org och välj Educational.  
Här finns fördjupningsmaterial kring nobel- 
pris och förteckningar med nobelpristagare (se 
exempelvis Medicine Laureates: Fields, Nobel-
pris sorterade efter ämnesområden).

1945 tilldelades Alexander Fleming, 
tillsammans med Ernst Boris Chain 
och Sir Howard Walter Florey,  
Nobelpriset i fysiologi eller medicin 
för upptäckten av penicillinet och 
dess botande verkan vid olika 
infektionssjukdomar.  
Official photographer, Imperial War 
Museum, Wikimedia Commons

Koppling till styrdokumenten
I grundskolans kursplan för biologi och gym-
nasiets ämnesplan för biologi finns många 
kopplingar till innehållet i denna kalender. 
Grundläggande är det som står i ämnets syfte, 
med snarlika formuleringar för grundskola och 
gymnasium, om biologins begrepp, modeller, 
teorier och arbetsmetoder.

I det centrala innehållet för åk 4-6 och åk 7-9 
finns en punkt under rubriken Biologin och 
världsbilden, med likartad formulering: 

”Historiska och nutida upptäckter inom bio-
logiområdet och deras betydelse för samhäl-
let, människors levnadsvillkor samt synen på 
naturen och naturvetenskapen.” (åk 7-9)

Kalendern anknyter till ett flertal områden 
inom biologiämnet som exempelvis genetik/
genteknik, ekologi/miljö, etologi, cellbiologi 
och människokroppens byggnad och funktion. 



Se bi-lagan nr 2 2013 
om experiment med 
mögelSvamp
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Elever sökes till matnyttigt  
massexperiment!

Elever i alla åldrar kan i september 
hjälpa forskare att kartlägga barn 
och ungdomars konsumtion av 
frukt och grönt.

Det finns i dag väldigt lite kun-
skaper om vad svenska barn och 
ungdomar äter. Det vill forskare på 
Livsmedelsverket ändra på, genom 
ForskarFredags massexperiment. 

Eleverna kommer under en dag 
registrera hur mycket frukt och 
grönsaker de äter, om de är eko-
logiskt eller konventionellt odlade 
och hur upplägget av grönsaker 
ser ut i skolmatsalen. Läs mer och 
anmäl er senast 14 augusti på: 
    forskarfredag.se/massexperiment.

Grönsaksförsöket är en del av 
vetenskapsfesten ForskarFredag, 

och är utvecklat i samarbete mellan 
Livsmedelsverket och  

Vetenskap & Allmänhet, VA. 
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Slå inte ihjäl den irriterande bananflugan nästa gång den lilla,  
2-3 mm långa bumlingen surrar runt i köket. Den är ett under-
verk när det gäller iakttagelseförmåga och flygprecision. Förundras i 
stället över denna lilla fluga som lärt forskarna så mycket!

Bananflugan (Drosophila melanogaster) är en favorit för forskare. 
Redan i början av 1900-talet började man studera bananflugor 
eftersom de är lätta att odla och förökar sig snabbt med en ge-
nerationstid på endast cirka två veckor. Många genetiska varian-
ter med exempelvis olika ögon- och kroppsfärg har bildats på na-
turlig väg eller framkallats med röntgenstålning eller kemikalier. 

Nobelpristagare som arbetat med bananflugor (se www.nobel-
prize.org, Education): 

• Thomas Hunt Morgan (1933) beskrev kromosomernas be-
tydelse för hur egenskaper ärvs. 

• Hermann Joseph Muller (1946) upptäckte att röntgenstrål-
ning ger mutationer.

• Edward B. Lewis, Christiane Nüsslein-Volhard och Eric F. 
Wieschaus (1995) studerade embryonalutveckling. 

Klassiska skollaborationer är korsningsförsök med bananflugor 
för att visa hur egenskaper ärvs, men i det här månadsuppslaget 
fokuserar vi på beteendestudier.

Att göra
• Lyssna på hur hanar spelar för honor i samband med par-

ning och testa kunskapsspelet Bananflugan Dating & Mating 
(http://nobelpriskampen.se/2008.) 

• Se filmen om bananflugans flygkonst (www.svt.se/nyheter/
vetenskap/flugornas-flykt). 

• Läs mer om försök som visar aggressivt beteende, effekter 
av alkohol och sexuell stimulans hos bananflugor. 

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1973 tilldelades gemensamt 
Karl von Frisch, Konrad Lorenz och Nikolaas Tinbergen ”för deras 
upptäckter rörande organisation och utlösning av individuella 
och sociala beteendemönster”. Frisch och Tinbergen studerade 
insekter, dock inte bananflugor. Läs mer på www.nobelprize.org

Forskarnas älsklingsdjur

Karl von Frisch          Konrad Lorenz       Nikolaas Tinbergen

Beteendestudier med bananflugor
Vilda bananflugor massförökas ofta inomhus 
på sensommaren om övermogen frukt får ligga 
framme. Fånga in dem i en burk med en tuss 
bomull indränkt med vinäger. Se även www.
bioresurs.uu.se (Inköp/Levande organismer) för 
adresser till företag som säljer bananflugor. 

Bygg en testkammare av två stora petflaskor. Skär 
av bottnarna och tejpa ihop flaskorna. Testa olika 
slag av hushållskemikalier och mat (exempelvis 
frukter) genom att bitar av mat eller en bom-
ullstuss fuktad med några vätskedroppar place-
ras i den ena kapsylen. Livsmedel med vinäger 
är särskilt attraktiva. Ta liten mängd för att be-
gränsa spridningen av doften i testkärlet. Extra 
kapsyler behövs till försöken för att inte blanda 
ihop dofterna. Se även bildtext till vänster. 

Faktorer att ta hänsyn till för att testen av ett 
ämne inte ska påverkas är att flugor alltid rör sig 
uppåt och mot ljuset. 

Försöksidéer och utförliga beskrivningar finns i 
AP Biology. Investigative Labs: An Inquiry-Based 
Approach (använd sökfunktion på Internet).

Testa doftämnen i en testkammare byggd av två hoptejpade petflaskor. Placera 
odlingskärlet med bananflugor i kyl under cirka 15 minuter för att lättare kunna 
hantera flugorna. Knacka ner flugorna mot bordsytan. Vänd snabbt odlingskärlet 
och skaka ner flugorna genom en av petflaskornas öppningar via en tratt. 

Håll testkammaren lodrät för att flugorna ska krypa uppåt. Placera snabbt 
en bit mat eller en bomullstuss fuktad med en vätska som ska testas i 
den nedre kapsylen. Vänd flaskan vågrät och se till att ingen ljuskälla lyser 
specifikt mot någon av testkammarens ändar. 

Efter fem minuter i testkammaren fanns 24 flugor i del A där en bomullstuss 
fuktats med vinäger och sex flugor i del B där inget doftämne fanns.  

A
Bomull med vinäger

B

Referenser finns på www.bio-
resurs.uu.se, se Tidningen Bi-
lagan till vänster på startsidan 
och Bi-lagan nr 2 2014.

Odlingsrör med bananflugor och parande bananflugor 
(Wikipedia).

Bananfluga (Wikimedia Commons)



bananFlUga  
(Wikimedia commonS)

Bananflugepraktik

Bananflugor kan matas med över-
mogen frukt. Mat finns även att 
köpa i pulverform. Till odlingskärl 
brukar små raka rör med plan botten 
användas, förslutna med bomull  
eller skumgummipropp. Genera-
tionstiden för flugorna är temperatur- 
beroende och omfattar cirka 12 dagar 
i 25°C. Flugorna måste sövas om de 
ska sorteras i hanar/honor eller efter 
olika kroppsliga defekter. Sövning 
görs med koldioxid (undvik eter).

Honor är något större än hanar. De 
har en spetsig bakkropp med sju seg-
ment, medan hanarna har en rundad  
bakkropp med fem segment som av-
slutas med ett tydligt svart fält. Ha-
narna har svarta strukturer på främre 
benparet, så kallade könskammar. 
Hanens könsorgan på bakkroppens 
undersida syns som en mörk fläck. 

Mer om bananflugor finns på Bio-
resurs hemsida i anslutning till ka-
lendern.

Wikimedia Commons

Att göra
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Växter för fred

Modellförsök med krasse
Frågeställning: Hur påverkar mängden växter 
risken för att markpartiklar sköljs bort med 
vatten? Som modellväxt används smörgås-
krasse (Lepidium sativum). 

  I modellsystemet som byggs i 
odlingslåda för självbevattning 
ingår en plastplatta med filtduk 
som täcks av cirka en centime-

ter sandblandad jord (lika delar såjord 
och sand). Jorden fuktas och delas i fyra 
avdelningar. Övre bilden till vänster visar 
följande mängd frön per avdelning: 1 mat-
sked, inga, 1 tesked och 1 kryddmått. Efter 
sådden får plattan ligga plant i 3-4 dygn. 
Krassefrön börjar gro inom ett dygn. Täck 
lådan för att behålla fukt under groningen. 

Ta bort täckplast och töm ut eventuellt 
vatten. Luta plattan mot kanten av lådan 
(se bild till vänster). Placera ett kaffefil-
ter vid nedre änden av varje del för att 
fånga upp vatten och jord. Använd deci-
litermått och häll långsamt lika mycket 
vatten per del (förslagsvis 3 dl). Vatten 
och jord rinner ned och hamnar i kaffe-
filtret. Lyft upp filtret, låt torka och väg 
eventuellt filtret och det material som 
transporterats bort från växtbädden. 

Wangari Maathai tilldelades Nobels 
fredspris 2004 med motiveringen: 
”För hennes insatser för hållbar 
utveckling, demokrati och fred”. 
Copyright © Nobel Media AB 2009 
Foto: Annalisa B. Andersson.

Odlingslådor för självbe-
vattning har plastpiggar 
i botten. Odlingsplattan 
lutas mot piggarna när 
man testar förmågan  
att hålla kvar jord. 

Kaffefilter fångar material som följer med när man vattnar på den lutande plat-
tan. När filtren (se nedan) vecklas ut syns att mest sand och jord har sköljts ut 
från de delar där inga eller endast 1 krm krassefrön odlats.

1 msk inga 1 tsk 1 krm

Vad kan man göra om vattendrag torkar ut, tillgången på mat 
minskar och man måste gå längre och längre bort för att hämta 
ved och byggmaterial? Plantera mera!

Människan påverkar sin livsmiljö på många sätt. Bland annat 
hugger vi ned träd för att få bränsle och byggmaterial. Avverk-
ningstakten är alltför hög i många regioner och skogsplanering 
eftersatt. Resultatet? Stora markområden som tidigare var täckta 
av skog blir till öppna områden med sämre förmåga att hålla kvar 
vatten. När trädens rötter inte längre håller samman jordlagren 
skapas också problem med erosion.

Professor Wangari Maathai, som belönades med fredspriset 
2004, startade 1977 organisationen Green Belt Movement i 
Kenya. Sedan dess har mer än 51 miljoner träd planterats och 
organisationen finns nu i många länder. Trädplanteringen mot-
verkar de negativa effekterna av skogsskövling. När samhället 
får bättre förutsättningar för matproduktion och energihushåll-
ning bidrar det till en mer hållbar utveckling. Att skapa sam-
arbeten för en gemensam framtid gynnar även demokrati och 
fred, något som framhålls i nomineringen till fredspriset.

Växter påverkar
Träd växer långsamt och det tar många år att utvärdera effekten 
av trädplantering i stor skala. Ett sådant försök kan inte göras i 
skolan. Kan man på annat sätt visa hur betydelsefulla växtrötter 
är för att hålla samman ett jordlager? Inom naturvetenskapen 
används ofta något man kallar modellsystem för att förstå olika 
processer. Läs mer om modeller i Bi-lagan nr 1 2013. Bilden till 
vänster visar ett enkelt modellsystem för att studera hur olika 
täthet på odlingar påverkar förmågan att hålla kvar jord och vat-
ten och därmed minska problem med erosion, se beskrivning 
till höger. Försöket kan anpassas till olika åldersgrupper. Om det 
upprepas av flera grupper i en klass kan man även arbeta med 
statistisk bearbetning av resultaten.

Läs mer om Green Belt Movement (www.greenbeltmovement.org). Wangari Maathai 
inspirerades av en saga om en kolibri till att tänka: ”Jag ska göra det bästa jag kan”. 
Läs mer om det på Nobelmuseets hemsida (www.nobelmuseum.se/sv/node/1523) 
eller sök på ”I will be a hummingbird Wangari Maathai” på YouTube och titta på 
videoklipp där hon själv engagerat berättar sagan (2 min på engelska).



Oktober 2014

Sista ansökningsdag till  
vårens kurser på 
universitet och högskolor.

FN-dagen

Kemins dag

Sommartid slutar

Kanelbullens dag

www.keminsdag.se
Kemins dag
www.keminsdag.se

Världslivsmedelsdagen

Internationella barndagen

Test av vatten- 
hållande förmåga
Markens vattenhållande förmåga på-
verkas av markpartiklarnas storlek:

1. Låt eleverna använda mineraljord 
med varierande kornstorlekar och sik-
ta genom durkslag. Partiklar som pas-
serar siktas vidare med tesil (tätare nät 
än durkslag). Nu finns tre fraktioner av 
partiklar med olika kornstorlekar.

2. Använd tre trattar med små bom-
ullstussar som stopp i pipen. Placera 
tio matskedar av vardera kornstorle-
karna (från första försöket) i varsin 
tratt. Sätt en bägare under pipen. 
3. 1 dl vatten ska hälls i varje tratt. 
Med tidtagarur kan man mäta tiden 
det tar från att man häller tills det 
slutat droppa ur tratten (ett mått på 
partiklarnas förmåga att hindra flödet 
av vatten). Man kan även mäta mäng-
den vatten som passerar. 

Ta reda på mer om...
... istidens spår i landskapet som del-
vis orsakats av vattnets rörelser. Var 
finns lerjordar och varför?

... orsakerna till övergödning av sjöar 
och vattendrag. Vilken koppling finns 
det mellan vattnets rörelser i marken 
och detta aktuella miljöproblem?

Sandblandad Jord

Nobelpriset i fysik tillkännages Nobelpriset i kemi tillkännages

Nobelpriset i fysiologi eller 
medicin tillkännages

Nobels fredspris tillkännages

Nobelpriset i ekonomi 
tillkännages

Att göra
Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag
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Jenny, Jennifer Birgitta, Britta Nils Ingrid, Inger Harry, Harriet Erling, Jarl Valfrid, Manfred 
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Sibylla Ursula, Yrsa Marika, Marita Severin, Sören Evert, Eilert Inga, Ingalill Amanda, Rasmus 

Sabina Simon, Simone Viola Elsa, Isabella Edit, Edgar 
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v. 41
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v. 43

v. 44

  6   7   8   9 10 11 12 

Skolforum Skolforum
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Trafiken i cellen
Läroböckernas bilder på celler brukar visa viktiga delar som ex-
empelvis cellmembran, cellplasma, cellkärna och mitokondrier. 
För växtceller tillkommer bland annat cellvägg och kloroplaster. 
Intrycket blir att cellerna är oföränderliga och statiska, men så 
är det verkligen inte! 

Cellen är en liten effektiv fabrik för tillverkning av en mängd ämnen.  
Proteiner som ska transporteras till en viss plats inom cellen  
eller utsöndras från cellen paketeras i små bubblor omgivna av  
membran (vesiklar). I specialiserade celler tillverkas exempelvis 
signalämnen för nervsystemet och hormoner. Dessa förpackas i 
vesiklar som transporteras till cellens yttermembran och utsöndras. 

Det är en imponerande dynamisk mikrovärld med välorgani-
serade transportvägar i cellerna – ett maskineri som utvecklats 
tidigt under evolutionen och exempelvis finns i jästceller så väl 
som i mänskliga celler.

Nobelpris 2013
Men hur går det till när ämnen ska förflyttas till rätt plats 
vid rätt tidpunkt? Ja, det har nobelpristagarna i fysiologi eller 
medicin 2013 tagit reda på. 

Randy Schekman upptäckte och beskrev 23 gener som styr 
olika steg i transportsystemet. 

James E Rothman kartlade hur det går till när vesiklar med sitt 
innehåll av proteiner hittar till rätt ställe i cellen och överläm-
nar sin last.

Thomas Südhof beskrev hur nervceller kommunicerar genom 
att vesiklar med signalsubstanser överför nervsignaler mellan 
nervceller med exakt precision och vid rätt tid. 

En bra populärvetenskaplig beskrivning av de tre nobelprista-
garnas forskning når man genom att gå in på www.nobelprize.
org och välja fliken Educational och därefter Medicine Prizes 
2013 i söklisten till vänster. 

Bilden till höger visar hur proteinet myosin ”klättrar” på aktinfilamentet. Den andra 
änden av myosin fäster till en kloroplast., som på detta sätt kan förflyttas.

Kolla det rör sig!
Vattenpest (Elodea) kan köpas i akvarieaffärer, 
men växer även vild i näringsrika sjöar. Cel-
lerna är lätta att se i mikroskop eftersom bla-
den endast består av två cellager. Använd 400 
gångers förstoring och sök rätt på cellvägg, 
cellkärna, kloroplaster och vakuol (bild t.v.). 

Även större delar som kloroplaster trans-
porteras i cellen. Det är fascinerande att 
studera kloroplasternas rörelser i växtceller, 
vilka brukar synas särskilt bra hos vatten-
pest. Kloroplasterna förflyttas med hjälp av 
samma typ av proteinstrukturer (aktin- och 
myosinfilament) som gör att vi kan röra våra 
muskler. Kloroplaster rör sig i förhållande till 
ljuset, så att de nås av optimalt ljus. De skadas 
av starkt ljus och söker därför miljöer med 
svagare ljusstrålning. Kloroplasternas rörelser 
anses ge upphov till cytoplasmaströmning 
som medför att ämnen fördelas i cellen.

     James E. Rothman      Randy W. Schekman     Thomas C. Südhof

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2013 tilldelades gemen-
samt James E. Rothman, Randy W. Schekman och Thomas C. 
Südhof för deras upptäckter av hur transporten av vesiklar i 
cellen regleras, ett viktigt transportsystem i våra celler.

Celler av vattenpest i avjonat vatten (3), 0,9% koksalt (4), 10% koksalt (5). 

Ingen skillnad syns mellan cellerna i bild 3 och 4. I bild 3 hålls cellernas yttre form 
intakt av den styva cellväggen av cellulosafibrer när vatten strömmar in i cellerna.  
Cellerna i bild 4 har samma salthalt som omgivande vätska och påverkas därför inte. 
Bild 5 visar att cellinnehållet och cellmembranet dragit i hop sig, men att cellväggen 
är intakt. Detta beror på att vatten passerat ut från cellen genom cellmembranet 
(osmos). Den styva cellväggen av cellulosafibrer påverkas ej. 

Om djurceller, som saknar cellvägg, placeras i avjonat vatten, kommer de att ta in 
vatten och spricka.

1. Vattenpest (Elodea canadensis). 
Växer i dammar och näringsrika sjöar, 
nedsänkt under vattenytan. Snabb-
växande och bildar täta bestånd. 
Härstammar från Amerika och kom 
till Europa på 1800-talet. I Sverige 
är den vanlig från Skåne till Dalarna. 
Används som akvarieväxt. 

2. Cell från vattenpest med kloroplas-
ter, cellkärna, cellvägg, och vakuol.

3, 4, 5. Celler placerade i olika salthalt 
för att studera osmos. Se beskrivning 
nedan och till höger på nästa sida. 

1

Cellkärna

Cellvägg

Kloroplaster

Vakuol

2

Kloroplast
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v. 44

v. 45

v. 46

v. 47

v. 48

kloroplaSt med dUbbla membran 
och tylakoidmembran inUti

Osmos

1:a advent
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Jacobus Henricus 
van ’t Hoff fick 
Nobelpris i kemi 
1901 såsom ett 
erkännande av 
den utomordentliga 
förtjänst han inlagt genom upptäckten 
av lagarna för den kemiska dynamiken 
och för det osmotiska trycket i lösningar.

Jämfört med transporten av vesiklar 
är osmos en helt annat typ av trans-
port, som innebär att vatten passivt 
passerar ett delvis genomsläppligt 
membran (t.ex. cellmembran) så att 
koncentrationsskillnader utjämnas. 

Försök med osmos
Testa vilken salthalt som motsvarar 
koncentrationen av ämnen inne i cel-
len. Gör lösningar med olika mängd 
koksalt (natriumklorid), exempelvis 
0% (avjonat vatten), 1% och 10%. 
Placera en liten bit blad av vattenpest 
i varje saltlösning och låt ligga cirka 5 
minuter. Studera i mikroskop. Har nå-
gon lösning högre salthalt än cellplas-
man? Jämför bild 3, 4 och 5 ovan. 

Ett klassiskt osmosförsök är att placera 
bitar av potatis i olika saltlösningar och 
mäta volym- eller viktsförändringar. 
Beskrivning finns exempelvis på http://
school.chem.umu.se/Experiment/201

Att göra
Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag

Gustav Adolfsdagen

27 28  29 30 31   1   2 

10 11 12 13 14  15 16 

17 18 19 20 21 22  23 

24 25 26 27  28 29 30 

  3   4   5   6   7   8   9 

     Allhelgonadagen Tobias    

Hubert, Hugo Sverker Eugen, Eugenia Gustav Adolf Ingegerd, Ingela Vendela Teodor, Teodora 

Martin, Martina Mårten Konrad, Kurt Krister, Kristian Emil, Emilia Leopold Vibeke, Viveka 

Naemi, Naima Lillemor, Moa Elisabet, Lisbeth Marina, Pontus Helga, Olga Cecilia, Sissela Klemens   

Gudrun, Rune Katarina, Katja Linus Asta, Astrid Malte  Sune Anders, Andreas 
   

Alla Helgons dag

Fars dag, Mårtensafton
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Försök med doftadaptation
Fyll tre små ogenomskinliga burkar med pulver 
av kanel, vanilj och en blandning av kanel/vanilj. 
Arbeta två och två. En luktar i kanelburken, en i 
vaniljburken, i cirka 20-30 sekunder. Båda luktar 
sedan i burken med blandning av kanel och vanilj. 
Vad händer? 

Personerna upplever blandningen olika. De har 
utsatt sina näsor för olika dofter och därmed har 
deras doftreceptorer fyllts med olika doftämnen. 
Olika doftsinnesceller har retats. Doftsinnescel-
lerna behöver viss tid för att återhämta sig efter 
en retning. Om många kanelreceptor-doftsinnes-
celler har använts så kommer lite mer kaneldoft 
(från blandningen) inte ge en så stark nervsignal. 
Däremot kommer alla ”lediga” vaniljreceptor-
doftsinnesceller ge full signal, varvid man upple-
ver den nya doften tydligare. 

Receptorbindning är en central biologisk modell 
som illustreras väl med doftreceptorerna. Att 
man vänjer sig vid en doft är troligen välbekant 
för eleverna, men förklaringar av fenomenet kan 
ges på olika nivåer. I bilden till vänster finns några 
enkla bilder som kan användas för att utveckla 
förståelsen för modellen av doftsinnet.

Lästips
www.forskning.se (välj tema Doft under fliken För dig i skolan.)

www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2004/press-sv.html

fof.se (sök artikeln ”Vårt luktsinne betydligt bättre än sitt rykte”, 
mars 2014). Originalartikel: www.sciencemag.org (Sök artikeln 
”Humans Can Discriminate More than 1 Trillion Olfactory Stimuli”, 
mars 2014, nämns i ruta till höger på nästa sida)

Har en doft någon gång framkallat ett minne eller en speciell 
känsla hos dig? Inte konstigt alls: doftnervens många nervtrådar 
går direkt från näsans doftsinnesceller till hjärnan och bland annat 
till de områden som framkallar känslor och lagrar minnen!

Fram till 1990-talet var det en gåta hur doftsinnet kunde regist-
rera så många olika dofter. Nobelpristagarna Richard Axel och 
Linda B. Buck bidrog till ett genombrott i forskningen då de vi-
sade att varje doftsinnescell i näsan endast använder en av cirka 
350 möjliga gener för att tillverka doftreceptorer som därför blir 
specifika för denna cell. Det finns alltså lika många olika doftsin-
nesceller/doftreceptorer som det finns doftgener hos människan. 

En doftreceptor binder till sig doftmolekyler med en struktur som 
passar in i receptorns form. Molekylerna kan fästa mer eller mindre 
bra till olika receptorer. När en doftmolekyl fäster till en receptor 
på en doftsinnescell skickas en signal till hjärnan. Men hur kan 
man förklara att vi kanske kan känna miljontals olika dofter? 

Dofter kan bestå av många olika doftmolekyler. Själva doftupp-
levelsen skapas av kombinationen av retningar från de olika doft- 
sinnescellerna. Exempelvis innehåller jordgubbsdoft över 30 olika 
doftmolekyler. Mängden av de olika doftmolekylerna kan variera. 
Ju fler doftmolekyler av ett ämne, desto fler dofts innesceller med 
passande doftreceptorer bidrar till signalflödet in mot hjärnan. 

Om man försöker framställa jordgubbsdoft i laboratoriet och  
råkar ta lite för mycket eller för lite av en av molekylerna får man 
en doft som kan upplevas som underlig. Och om något luktar 
”konstigt” påverkar det känslan för till exempel en produkt som 
finns till försäljning i en affär. 

Visste du att man kan arbeta med 
”sinnesmarknadsföring” och 
att ett bilföretag kan 
ha flera anställda för 
att ta fram doften i de 
nya bilarna? Ett tips 
på diskussionsfråga är:

För vilka produkter tror 
du doften är viktig? 

Nobelpriset i fysiologi 2004 gick till 
Richard Axel och Linda B. Buck (bild 
till höger) ”för deras upptäckter 
av luktreceptorer och luktsinnets 
organisation”. 

Modellbygge

Bygg en fysisk modell av doftsinnesceller med receptorer som kan fånga in olika 
doftmolekyler. Piprensare kan böjas till olika former för att motsvara doftreceptorer. 
Använd kartong som underlag att fästa piprensarna i. Pasta, korkar eller knappar 
kan fungera som olika doftmolekyler. 

Med hjälp av doftexperiment (se beskrivning till höger), samtal kring bilderna ovan 
och modellbygge kan begreppen molekyl och receptor införas på ett lättsamt sätt. 
Metoden har testats på barn i åk 3 i grundskolan med gott resultat.

VANILJ

I näsan finns doftsin-
nesceller med recep-
torer av olika form. 

En doftmolekyl fastnar 
på receptorer som har 
passande form.

När detta händer 
skickas en nervsignal 
till hjärnan och vi  
känner doft.

Hur ska vaniljsoffan (vaniljreceptorn) se ut? Rita en soffa som passar vanilj!

Doftämnen är molekyler. Kanelmolekyler och vaniljmolekyler ser olika ut.

En doft av... jul!
KANEL

C
H

H
H

Kanelreceptorn är som en soffa där kanel passar in. När kanel har lagt sig i soffan 
skickas meddelandet till hjärnan att kanel är här! Vanilj passar inte i samma soffa... 
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Nobeldagen

4:e advent

Vintersolståndet

Värnlösa barns dag

Nyårsafton

v. 49

v. 50

v. 51

v. 52

v.  1

3:e advent

2:a advent

Luciadagen

Annandag julJulafton Drottningens födelsedag Juldagen

nÄSborre

Att göra

Testa doftkänsligheten
Forskare har nyligen (se lästips ovan) 
testat vår förmåga att urskilja små 
skillnader i komplexa dofter. Det för-
sök som beskrivs här är ett förenklat 
experiment inspirerat av den metod 
som forskarna använde. 

En person får tre burkar att lukta i. 
Två av burkarna har exakt samma 
doftblandning medan den tredje 
burken har en variant på blandningen. 
Kan försökspersonen urskilja vilken 
av burkarna som har en avvikande 
doft? Välj gärna olika doftblandningar 
men undvik dofter från ämnen som 
är kopplade till allergier. Man kan 
blanda kryddor i olika proportioner 
(t.ex. kanel/vanilj). Tänk på att man 
påverkas av en doft (se försöket om 
doftadaptation som beskrivs ovan), 
därför ska försökspersonen endast en  
kort stund lukta i testburkarna. 

Metoden kan användas för att ta reda 
på hur pass små skillnader som kan 
upptäckas av doftsinnet. Resultaten 
av forskningen pekar på att vi kan 
skilja miljontals dofter åt och på att 
det finns stora skillnader i denna för-
måga mellan personer. Vissa har mer 
känsligt doftsinne än andra, något 
som kan bero på skillnader i de doft-
receptorgener vi bär på.

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag
Oskar, Ossian Beata, Beatrice Lydia Barbara, Barbro Sven Nikolaus, Niklas Angela, Angelika 

Virginia Anna Malena, Malin Daniel, Daniela Alexander, Alexis Lucia Sten, Sixten 

Gottfrid Assar Stig Abraham Isak  Israel, Moses Tomas  

Natanael, Jonatan Adam Eva Juldagen Stefan, Staffan  Johannes, Johan Benjamin  

Natalia, Natalie Abel, Set Sylvester 

  1   2   3   4   5   6   7 
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22 23 24 25 26 27  28 

29 30 31   1   2   3   4

  8   9 10 11 12  13 14 
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Det var en gång en by på Borneo ö.
Surr, surr – en irriterande mygga i sovrummet. Äsch, vad gör ett 
bett? Så länge det bara kliar några dagar kan jag väl leva med det. 
Men tänk om myggan sprider malaria eller någon annan obehaglig 
parasit? Då är det svårare att negligera den flygande insekten...

Ett av de hot som nämns i diskussionerna om framtida klimat-
förändringar är ökad smittspridning via insekter. Med ett var-
mare, fuktigare klimat överlever fler sjukdomsframkallande pa-
rasiter som kan överföras till människan via stickande insekter. 
Detta kan öka risken för infektionssjukdomar så som malaria.

För att effektivt förebygga och bota sjukdom måste de bakom-
liggande orsakerna till problemen avslöjas. Linné skrev 1735 i 
sin doktorsavhandling om malaria, ”frossan”, att den sannolika 
orsaken till sjukdomen var lerhaltigt dricksvatten eftersom män-
niskor främst blev sjuka i områden med lerjordar (se www.bio-
resurs.uu.se, Linnélektioner, huvudhäftet). Senare kopplade han 
sjukdomen till dålig luft (”mal air”). Upptäckten att små encel-
liga organismer, protozoer, orsakar sjukdomen malaria gjordes 
1880 av Alphonse Laveran. Smittspridningsmekanismen via 
myggor klargjordes ett tiotal år senare av Ronald Ross. Båda 
dessa upptäckter belönades med Nobelpriset i fysiologi eller 
medicin åren 1907 respektive 1902. 

Ett kontroversiellt Nobelpris
Paul Müller, nobelpristagare i fysiologi eller medicin 1948, tes-
tade olika insektsdödande ämnen för att hitta ett effektivt vapen 
mot skadliga insekter. Han använde ett ”minihus” på cirka 2 x 2 
x 2 m och målade i tur och ordning olika organiska ämnen på 
insidan av väggarna och studerade sedan insekternas överlevnad. 

Strax innan andra världskriget bröt ut fann han att en molekyl, 
DDT (diklor-difenyl-triklor-metylmetan), var ett effektivt in-
sektsmedel. Det var mycket användbart mot löss och därmed 
minskades spridning av tyfus, en allvarlig bakteriesjukdom som 
sprids med löss. 

DDT blev en succé och ett framgångsrikt vapen även mot ma-
lariamyggor som sprider malariaparasiter. Men användningen av 
DDT ledde snart till oanade problem.

DDT: flipp eller flopp?

Baksidor av framgångssagan
DDT är ett stabilt ämne som bioackumuleras och 
anrikas i näringskedjor. Höga koncentrationer av 
ämnet drabbar toppkonsumenter som rovfåglar 
och köttätande däggdjur och ger problem med 
fortplantningen. I samband med Rachel Carsons 
bok Tyst vår (1962) kom debatten om DDT 
som miljögift igång. Förbud mot ämnet infördes 
i många länder från 1970-talet, men sedan 2006 
rekommenderas återigen DDT av WHO för in-
omhusbekämpning i länder med malariaproblem. 
Det produceras årligen tusentals ton av ämnet.

Redan vid nobelprisutdelningen 1948 stod det 
klart att insekter kan utveckla resistens mot DDT. 
Det tar 1-2 år efter det att man börjat använda 
DDT i ett område tills insekter blivit resistenta.

Det var en gång...
Bildserien till vänster illustrerar en ekologisk saga 
om effekten av DDT som finns publicerad i många 
olika varianter. Materialet finns som kopierings-
underlag på www.bioresurs.uu.se. Klipp ut bilderna 
och blanda om. Låt eleverna klura ut i vilken 
ordning bilderna kommer och sedan återberätta  
historien men med relevanta biologiska begrepp.

Paul Hermann Müller erhöll Nobelpriset 
i fysiologi eller medicin 1948 ”för hans 
upptäckt av DDT:s starka verkan som 
kontaktgift mot ett flertal arthropoder”. 

En honmygga av släktet 
Anopheles som suger 
blod kan överföra 
malariaparasiter.  
Foto: James Gathany 
(CDC via Wikimedia 
Commons)

Där blev människorna sjuka,  
av malaria kan man dö.

Då kom ett flygplan och spruta DDT.  
Myggorna dog! Alla glada för det!

Kackerlackor också fick i sig DDT,  
inte dog dom så lätt, undrar varför det?

Katterna fick nu utan större möda 
gott om slöa ödlor till sin föda.

Ödlor med smak för kackerlackor små 
blev slöa och trötta, inte alls på tå.

Men ojoj, katterna mådde inte bra,  
de dör av DDT var det någon som sa..

Nu fick skogens råttor en chans, 
flytten in till byn den gick som en dans

I råttornas päls fanns småkryp på fest 
de smittade människorna med pest.

Snälla människor kom med katter sen.  Nu 
blev alla så glada igen!

Men oj, krasch! Insektslarver små 
hade ätit sönder trähusen och då....

Aj, aj, aj. Utan malaria och pest,  
men ingenstans att bo... vad göra härnäst?

DDT DDT

Zzz...

Katter på väg
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Trettondedag jul

Konungens namnsdag

v. 1

v. 2

v. 3

v. 4 

v. 5

Nyårsdagen

Trettondagsafton

Spela spel online
Agera som malariamygga och ma-
lariaparasit och inse vilka hot som 
finns mot respektive organism.
www.nobelprize.org/educational/medicine/malaria

Koll på läget med KI
Kemikalieinspektionen (KI) samordnar 
arbetet för miljömålet Giftfri miljö. 
Sök på DDT på konsument.kemi.se. 
På sidan Historiska datum ges en bild 
av hur lagar och regler utvecklats.

På sidan Mygg- och fästingmedel länkas 
vidare till bekämpningsmedelsregistret. 
Där kan man söka på ”mygg” som  
Användningsområde och se vilka mygg-
medel som är godkända idag, vilka 
ämnen de innehåller samt även se vilka 
medel som inte längre är tillåtna. 

Ge eleverna i uppdrag att leta mygg-
medel eller andra bekämpningsmedel 
hemma och kontrollera med hjälp av 
kemikalieinspektionens webbsida vad 
som gäller för medlen. 

FÄStingar Sprider ockSå SJUkdomar
Foto: richard bartz
via Wikimedia commonS

Att göra

Illustration av honmygga  
(Wikimedia Commons)

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag
   Nyårsdagen Svea Alfred, Alfrida Rut  

Hanna, Hannele Kasper, Melker, August, Augusta Erland Gunder, Gunnar Sigbritt, Sigurd Jan, Jannike 

Frideborg, Fridolf Knut Felix, Felicia Laura, Lorentz Hjalmar, Helmer Anton, Tony Hilda, Hildur 

Henrik Fabian, Sebastian Agnes, Agneta Vincent, Viktor Frej, Freja Erika Paul, Pål   

Bodil, Boel Göte, Göta Karl, Karla Diana Gunhild, Gunilla Ivar, Joar   
  

29 30 31   1   2   3   4 

12 13 14 15 16  17 18 

19 20 21 22 23 24  25 

26 27 28 29  30 31   1 
 

  5   6   7   8   9 10 11 Baltsar



Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik • Bi-lagan nr 2 augusti 2014 • Får fritt kopieras i icke-kommersiellt syfte om källan anges • www.bioresurs.uu.se

Blodgrupper

Att göra och inte göra...
Många elever vill titta på sitt blod i mikroskop och 
visst är det spännande att testa vilken blodgrupp man 
tillhör. Det finns inget generellt förbud mot blod- 
laborationer i skolan, men det kan finnas ett lokalt 
förbud på skolan eller inom kommunen. Läs mer 
om regler och riktlinjer kring blodlaborationer i 
Bi-lagan nr 1 2013 (sök på ”blodlaborationer” på 
www.bioresurs.uu.se) och i reviderade anvisningar 
under länken Säkerhet på Bioresurs hemsida. 

Spela spel: Blood Typing game

Spelet från Nobelmedia (2013) hand-
lar om att ta reda på patienters 
blodgrupper och välja rätt blod för 
transfusion (se bild till höger på 
en blodtransfusionspåse). Välj 
Titta på en video om Blood Typing 
Game för en introduktion till spelet. 

www.nobelprize.org/blodtypning

Diskutera var olika blodgrupper finns

Ett faktauppslag från DN 27 jan 2013 (sök på  
webben efter ”Blodet finns i olika många varian-
ter”) kan användas som utgångspunkt i diskussio-
ner av förekomsten av olika blodgrupper i världen.

Hur står det till med blod i blodbanken?

I bilden nedan till vänster visas förrådet av de van-
ligaste åtta blodgrupperna i blodbankerna i två län 
en dag i april 2014. Hämta aktuella data och disku-
tera vad skillnaderna kan bero på! 
geblod.nu

Karl Landsteiner fick Nobelpriset i 
fysiologi eller medicin 1930 ”för hans 
upptäckt av människosläktets blod-
grupper”. Fotot fritt tillgängligt enligt 
The National Library of Medicine.

Antikroppar i 
blodplasman

Blodcelltyp

Antigen

A B AB 0

anti-B anti-A anti-A och anti-B

inga

inga

Blodgrupp        A         B           AB 0

När Nobelpris tillkännages kan det vara svårt att hänga med. 
Omfattande förkunskaper krävs ofta för att förstå de avance-
rade upptäckterna. Ett av Nobelprisen 1930 handlade om våra 
blodgrupper – en kunskap som idag betraktas som allmänbild-
ning och ingår i skolans biologiböcker. Vilka nya kunskaper kom-
mer läromedlen att innehålla om hundra år?

Att blodet består av olika blodkroppar och blodplasma var väl 
känt när Karl Landsteiner år 1900 började undersöka varför det 
inte gick att ge blod till patienter hur som helst. Forskningen led-
de fram till beskrivningen av blodgrupperna A, B och AB. Något 
år senare kom andra forskare fram till att det även finns en fjärde 
blodgrupp, den som vi kallar 0. AB0-systemet bygger på protein-
strukturer på de röda blodkropparnas yta (bild överst t.v.). Idag 
känner vi till över trettio typer av ytstrukturer på blodcellerna.

Ytterligare ett blodgruppssystem, Rh-faktorn (D), som man kan ha 
eller sakna (RhD-positiv/RhD-negativ), upptäcktes av Landstei-
ner 1937. Några år senare kunde därför mysteriet lösas med en 
kvinna som inte kunde ta emot blod från sin man trots att de båda 
hade blodgrupp 0. Kvinnan var gravid och fostret hade ärvt fa-
derns Rh-faktor. Den lilla mängd blod som överförts mellan foster 
och moder hade startat en immunologisk reaktion hos modern 
och hon hade utvecklat antikroppar mot mannens blodkroppar.

Ett nyupptäckt blodgruppssystem hos människa, som studerats 
av svenska forskare, är FORS-systemet. Redan 1911 fann John 
Forssman detta protein i blodet hos olika djur, men först 2012 
fann Martin L Olsson samma typ av system hos människan. 
Visst är det spännande att vi lär oss mer hela tiden!

Kunskapen om blodgrupperna är avgörande för att kunna ge 
blodtransfusioner. Givarens blodkroppar får inte innehålla 
någon annan ytstruktur än mottagarens, i annat fall bildar 
mottagarens immunförsvar antikroppar mot de främmande 
blodkropparna och blodproppar bildas. Detta gäller i prakti-
ken AB0- och Rh-systemen. Man experimenterade redan på 
1600-talet med att överföra blod från en individ till en annan, 
ibland med så katastrofala följder att metoden förbjöds. Läs 
mer om blodtransfusionens spännande historia på geblod.nu!

Människans röda blodkroppar saknar 
cellkärnor (t v, foto: Ed Uthman, Houston, 
TX, USA) medan fåglarnas har cellkär-
nor (t h, foto: Doc. RNDr. Josef Reischig, 
CSc.. Foton via Wikimedia Commons)

0+ 0- A+ A- B+ B- AB+ AB-
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Blodgruppering enligt AB0-
systemet illustrerat med antigen 
A och B samt antikroppar mot 
dessa. Personer med blodgrupp 0 
kan ge blod till alla andra.

Nedan blodbankernas innehåll 
av blod i två län en dag i april 
2014, se geblod.nu. 
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v. 5

v. 6

v. 7

v. 8

v. 9

Alla hjärtans dag

Stortorget 2, Gamla stan, Stockholm. 
www.nobelmuseet.se

Forskarhjälpen – låt din 
högstadie elev vara med i ett 
riktigt forskningsprojekt
Vad är forskning? Hur forskar man? 
Och är det verkligen kul att forska? 
Målet med Forskar    hjälpen är att låta hög-
stadie elever och lärare få möjlighet att med-
verka i och uppleva ett forsk ningsprojekt på 
nära håll. Forskarhjälpen drivs av Nobel-
museet i sam  arbete med forsk nings-
institutioner i Sverige och är fi nansierat av 
Sti  elsen för Strategisk Forskning (SSF). 
Genom att vara med i Forskarhjälpen får 
eleverna:
• Medverka i ett riktigt forskningsprojekt 

inom naturvetenskap och teknik
• Observera, mäta, och analysera samt 

använda sin kreativitet
• Presentera sina resultat i form av en veten-

skaplig poster på en konferens

Mer information hittar du på: www.forskarhjalpen.se
Anmäl intresse på: forskarhjalpen@nobelmuseum.se

Annons

bloddroppe

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag
      Max, Maximillian 

Kyndelsmässodagen  Disa, Hjördis Ansgar, Anselm Agata, Agda  Dorotea, Doris  Rikard, Dick Berta, Bert 

Fanny, Franciska Iris Yngve, Inge  Evelina, Evy Agne, Ove  Valentin Sigfrid  

Julia, Julius Alexandra, Sandra Frida, Fritiof Ella, Gabriella Vivianne  Hilding Pia   

Torsten, Torun Mattias, Mats Sigvard, Sivert Torgny, Torkel Lage  Maria 
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Foto: Monika Flueckiger.

Minnet 

Camillo Golgi och Santiago Ramón 
y Cajal (bild ovan) fick Nobelpris 
i fysiologi eller medicin 1906 med 
inriktning neurofysiologi för deras 
arbete med att förklara nervsyste-
mets struktur. Teckning av Cajal t.v.  
(bilder via Wikimedia Commons).

Hjälp eleverna att komma ihåg!
Vilka tekniker kan du använda för att komma 
ihåg vilka de biologiska objekten är i bilden till 
vänster? Kims lek (se beskrivningar på nätet) ger 
träning av iakttagelseförmåga och korttidsminne.  

Att gruppera dem i exempelvis blommande växter, 
insekter etc. gör det lättare att minnas hur många 
och vilka organismer det är. I grundskolans kurs-
plan för biologi finns en punkt i det centrala inne-
hållet som handlar om att gruppera och sortera. 

En bra metod för att bevara något i minnet under 
längre tid är att knyta det till ett sammanhang. 
Pröva att sätta in organismerna i en berättelse. 
Det var en gång ett bi som samlade pollen från en 
maskros innan det flög till en blåsippa. Blåsippans 
frön gillas av de tre myrorna, men plötsligt kom en 
fågel. Den tappade en fjäder ... Att associera något 
man vill komma ihåg till en tidigare upplevelse 
ger också ett stöd för minnet. 

Många studier visar att repetition krävs för 
att komma ihåg det vi lär oss. Redan i slutet av 
1800-talet gjorde H. Ebbinghaus en studie om att 
minnen försvinner med tiden och att bara 20 % av 
det vi lärt oss finns kvar i minnet efter ett par dagar.  
Att lära sig något är ofta ett mödosamt arbete, 
men så härligt det är när man kan!

Mycket vet vi om hjärnans funktioner men det är också fascinerande 
hur mycket vi inte vet. 26 Nobelpris har hittills delats ut inom neu-
rofysiologi och det blir säkert fler i framtiden. Detta månadsuppslag 
handlar om minnesfunktioner och hur man kan testa sitt minne. 

Hur ofta händer det inte att man går för att hämta något i ett 
annat rum, men har glömt vad det var när man kommer dit. Vi 
förlitar oss på arbetsminnet och det används hela tiden för att 
minnas under kortare tidsperioder, men har en begränsad ka-
pacitet. Elever som lyssnar på en instruktion i skolan använder 
det för att under en kort stund komma ihåg vad som har sagts.

Långtidsminnet gör att vi under en längre tidsperiod kommer 
ihåg vad vi lär oss och att vi minns händelser. Det motoriska 
minnet, som ger förmåga att bland annat cykla, simma och spela 
instrument, ingår också i långtidsminnet. Även om vi förlorat an-
dra typer av minnesfunktioner kan motoriska minnen finnas kvar.

Forskning inom neurofysiologi
Nobelspriset i medicin eller fysiologi 1906 gick till Santiago 
Ramón y Cajal och Camillo Golgi. Golgi utvecklade en metod för 
att färga in nervceller som Cajal använde för att kunna se cellerna 
i mikroskop och göra detaljerade teckningar, se bild ovan. De lade 
därmed grunden till vår förståelse för hur nervsystemet ser ut. Idag 
används andra metoder för att färga och avbilda celler (se fram-
sidan), men när elever får i uppgift att rita av det de ser i mikro-
skopet följer de en lång tradition som resulterat i flera nobelpris!

År 2000 delades Nobelpriset i medicin eller 
fysiologi av Arvid Carlsson, Paul Greengard 
och Erik R. Kandel för upptäkter om sig-
nalöverföring i nervsystemet. Kandel (se 
bild) beskrev hur synapsernas effektivitet 
kan förändras. Med nervsystemet hos en 
havssnigel som modell (släktet Aplysia) 
visade han att förändringar i synapserna är 
centrala för inlärning och minne. En upp-
repad stimulering av snigelns stora nerv- 
celler leder till ett förbättrat, om än primi-
tivt långtidsminne, en sorts inlärning.
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Kronprinsessans 
namnsdag

Internationella Biologi-
olympiaden 
Svenska uttagningen

Internationella 
kvinnodagen

Vårdagjämningen

v.  9

v. 10

v. 11

v. 12

v. 13

v. 14

Fettisdagen

Minnesövningar
Memory-spel

Sök på ”memory” på Bioresurs hem-
sida (www.bioresurs.uu.se). Här finns  
memory-spel av olika slag. Skriv ut 
och klipp isär bilderna. Roliga minnes-
övningar för eleverna!

Games for the brain

Webbsida med roliga övningar.  
Reklam finns dock på webbsidan.

www.gamesforthebrain.com

Läs- och filmtips
Hjärnan och lärande är ett snabbväx-
ande forskningsområde. Läs mer på 
Tema Hjärnan och lärande på sidan
www.forskning.se

Mer om minnet och 
främst om barns minne 
finns att läsa i boken 
Den lärande hjärnan 
– om barns minne och 
utveckling (Natur och 
kultur, 2011) av Torkel 
Klingberg, professor i kognitiv neuro-
vetenskap vid Karolinska institutet.

Ett filmtips är The Mystery of Memory 
(29 minuter) som finns på webbsidan 
nobelprize.org

Filmen Minnesteknik ingår i serien 
Plugga bättre från UR, se www.ur.se

Att göra

havSSnigel eller SJöhare Som de 
ockSå kallaS (aplysia californica). 
foto: © ken-ichi Ueda

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag
      Albin, Elvira 

Ernst, Erna Gunborg, Gunvor Adriana, Adrian Tora, Tove Ebba, Ebbe Camilla Siv  

Torbjörn, Torleif Edla, Ada Edvin, Egon Viktoria Greger Matilda, Maud Kristoffer, Christel 

Herbert, Gilbert Gertrud Edvard, Edmund  Josef, Josefina Joakim, Kim Bengt Kennet, Kent  

Gerda, Gerd Gabriel, Rafael Marie bebådelsedag Emanuel Rudolf, Ralf Malkolm, Morgan Jonas, Jens 
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30  31 Holger, Holmfrid Ester
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Vitaminer – lagom är bäst
Har du funderat på varför ett skalat äpple blir brunt? Detta 
går enkelt att studera, och man kan också visa att processen 
kan påverkas, bland annat med C-vitamin. Att vitaminer har 
livsviktiga funktioner har varit känt länge och upptäckter kring 
vitaminer har gett flera Nobelpris. 

En av nobelpristagarna från 1937, Albert Szent-Györgyi, funde-
rade över varför frukt blir brun när skalet tas bort. Han fann att 
citronsaft kunde förhindra processen och renade fram ett ämne 
ur citronsaft  som han misstänkte var den aktiva substansen. Kol-
legan Joseph Svirbely gjorde en elegant studie av ämnets effekt 
på marsvin. Marsvin, liksom människor, saknar fungerande gener 
för att tillverka eget C-vitamin (se pseudogener nästa månads-
uppslag). En grupp marsvin fick kokt mat utan tillsatser och en 
annan grupp fick mat med tillsats av det renframställda ämnet. 
Skillnaden var tydlig: marsvinen som fått tillsats av ämnet mådde 
mycket bättre än de som inte fått tillskottet. 

Risk för skörbjugg
Sjömän drabbades ofta förr av blödningar i munnen och tandav-
lossning under långa sjöresor utan tillgång till frukt och grönt. 
Sjukdomen kallades skörbjugg. I historiens första dokumente-
rade och kontrollerade kliniska experiment visade skeppsläka-
ren James Lind redan i slutet av 1700-talet att citrusfrukter 
hade en positiv hälsoeffekt på sjömännen. 

Med studien på marsvin på 1930-talet visades att samma ämne 
som hindrar frukt från att bli brun kan förhindra skörbjugg. Nam-
net på det sura ämnet i citrussaften blev: ”ämnet som motverkar 
skörbjugg” eller på mer vetenskapligt språk: a-scorbic-acid (askor-
binsyra) efter det engelska namnet på skörbjugg, scurvy. Man hade 
sedan tidigare benämnt det ämne i maten som hindrade skörbjugg 
för vitamin C, nu visste man mer om vilket ämne det var.

Behöver vi extra C-vitamin?
C-vitamin är ett vanligt kosttillskott. Det är numera känt att djur 
som inte kan tillverka eget C-vitamin har utvecklat ett återvin-
ningssystem där använt C-vitamin ”laddas upp” igen och blir 
verksamt i de röda blodkropparna. Därmed kan man ifrågasätta 
om ett större intag av C-vitamin har så stor betydelse för hälsan.

Citron hindrar brunfärgning
När luftens syre kommer i kontakt med skadade 
celler på exempelvis en äppelyta, sker kemiska 
reaktioner som ger upphov till ett brunt ämne 
(melanin, samma ämne som bildas i huden). I de 
skadade cellerna aktiveras ett enzym som oxiderar 
ämnet katekol till bensoquinon. Reaktionen går 
sedan vidare till melanin med hjälp av luftens syre. 

Allt som minskar enzymaktiviteten (salt, syra 
och kyla) minskar brunfärgningen, liksom allt 
som motverkar syrets inverkan. Antioxidanter, 
exempelvis vitamin C, kan motverka reaktioner-
na med syre. När man droppar citronsaft på en 
äppelklyfta (se bild till vänster) får man förmod-
ligen en minskad brunfärgning både på grund 
av att saften är sur samt att den även innehål-
ler C-vitamin. För utförliga labinstruktioner, se  
http://school.chem.umu.se/Experiment/12. 

Datorövning om C-vitamin
Använd Livsmedelsdatabasen på Livsmedelsverkets 
hemsida (www7.slv.se/Naringssok). Sök livsmedel 
och gör en egen lista över maten du äter under 
en dag. Klicka på Visa näringsvärden, ange Portion 
och se efter hur mycket C-vitamin du fått i dig.  
Diskutera: Behöver vi extra tillskott av vitaminer?

ONÖDIGT?

Även Nobelpriset i kemi detta år (1937) gällde vitaminer. Det 
delades mellan Walter Norman Haworth för hans undersökningar 
över kolhydrat och vitamin C och Paul Karrer för hans undersök-
ningar över karotinoider och flaviner samt vitaminerna A och B2.

Låt eleverna planera egna undersök-
ningar. Jämför exempelvis den tid det tar 
för äppelskivor att bli bruna efter att de 
doppats i vatten respektive citronsaft.

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1937 
gick till Albert Szent-Györgyi för hans upp-
täckter rörande de biologiska förbrännings-
processerna, med särskild hänsyn till vitamin 
C och fumarsyrekatalysen. 
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DNA Day

Information

Nationellt resurscentrum 
för biologi och bioteknik
Prenumerera utan kostnad på Bi-la-
gan som pappersexemplar eller elek-
tronisk version, samt på nyhetsbrev 
som skickas via email. Anmälan görs 
via hemsidan: www.bioresurs.uu.se

På hemsidan finns alla gamla nummer 
av Bi-lagan med mycket användbart 
material för skolan. Där finns också 
olika temapaket och ett rikt länkarkiv.

Hör gärna av dig med frågor, tips 
och idéer kring biologiundervisning. 
Epost: info@bioresurs.uu.se

Vi har även startat sidan 
Bioresurs på Facebook där 
du kan få tips om aktuella 
händelser inom biologiom-
rådet, starta och följa diskussioner.

Webbportalen Teknik&Natur nås på 
adressen www.teknikochnatur.se. De 
nationella resurscentra i biologi, fysik, 
kemi och teknik står bakom portalen, 
som utvecklats i samarbete med Skol-
verket. En interaktiv plattform för in-
spiration och stöd till lärare i förskola 
och grundskola F-6.

StreckFormel För c-vitamin 

Sista ansökningsdag till  
höstens kurser på 
universitet och högskolor.

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag

  Harald, Hervor Gudmund, Ferdinand, Nanna Marianne, Marlene Irene, Irja  

Vilhelm, William Irma, Irmelin Nadja, Tanja Otto, Ottilia Ingvar, Ingvor Ulf, Ylva Liv  

Artur, Douglas Tiburtius Olivia, Oliver Patrik, Patricia Elias, Elis Valdemar, Volmar Olaus, Ola 

Amalia, Amelie Anneli, Annika  Allan , Glenn Georg, Göran Vega Markus Teresia, Terese  

Engelbrekt Ture, Tyra Tyko Mariana 
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Kunskapen om vår arvsmassa (genom) växer snabbt och vi för-
står allt mer av genernas funktion och hur de styrs. Hittills har 46 
Nobelpris delats ut för upptäckter inom området genetik. Detta 
månadsuppslag handlar om kromosomernas storskaliga struktur.

Innan människans genom hade kartlagts översiktligt 2001 var 
den allmänna uppfattningen att vi hade cirka 100 000 gener, 
men nu vet vi att det endast finns drygt 20 000 gener som kodar 
för proteiner, totalt cirka 1,5 % av genomet.

Ensembl.org
Ensembl.org visar olika arters genom. Välj exempelvis Human 
till vänster på startsidan och klicka sedan på bilden av kromo-
somer (karyotype). Nedanför bilden av människans alla kromo-
somer (se nedan) finns uppgifter om exempelvis totalt antal 
baspar, kodande gener och pseudogener. Människor har 46 kro-
mosomer i kroppscellerna. Hur många kromosomer har gorillor? 
Hur kan man förklara att antalet kromosomer skiljer sig åt?

Pseudogener är intressanta från evolutionär synpunkt. De har ti-
digare haft en funktion, men har skadats genom mutationer. Till 
exempel kan de flesta djur och växter tillverka C-vitamin, men inte 
människan. Genen för ett enzym som behövs för tillverkning av C-
vitamin finns på människans kromosom nummer 8, men är skadad. 

Klicka på exempelvis kromosom 1, välj Chromosome summary,  och 
ta reda på mer om denna kromosom. Jämför sedan den mänskliga 
kromosomen med kromosomerna hos en mus genom att klicka på 
Synteny till vänster. I mitten syns den mänskliga kromosomen och 
till höger och vänster musens kromosomer. Färgmarkeringar visar 
var delar av den mänskliga kromosomen finns på musens kromoso-
mer. Olika djurarter kan studeras, liksom olika kromosomer. 

Arvsmassans geografi

Odla en transposon
En del växter har blommor med oregelbundna 
prickar och fält. Pelargonen nedan är ett exem-
pel. De vita fälten beror på att en transposon* har 
skadat gener som medverkar vid bildning av den 
röda antocyanfärgen. Alla celler med ursprung i 
den cell som skadats blir vita. Stora vita fält visar 
att gener skadats tidigt i blommans utveckling och 
påverkat många celler. Om transposoner skadar 
könsceller, exempelvis pollen, kan skadan drabba 
hela organismer. Pollenkorn har därför mekanis-
mer för att hindra transposonernas aktivitet. 

Leta i en blomsteraffär efter pelargoner med fläckiga 
blomblad. Studera färgvariationen hos kronbladen. 
Finns det även andra blommande växter med denna 
typ av oregelbundna färgändringar? 

* En transposon är en bit DNA som kan förflytta sig inom genomet 
 – populärt kallas de ”hoppande gener”. Barbara McClintock, se bild 
ovan, är mest känd för sitt arbete med transposoner hos majs.

Två nobelpristagare är speciellt  
intressanta för detta månadsuppslag:

Thomas Hunt Morgan (Nobelpris 
1933) för hans upptäckter rörande 
kromosomernas ärftlighetsbärande 
funktioner och Barbara McClintock 
(Nobelpris 1983, se bild till höger)  
för hennes upptäckt av rörliga  
strukturer i arvsmassan hos majs. 

Pelargonvarietet:
”Happy of new life”
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Människans kromosomer

Bygg en enkel modell av DNA-mole-
kylen med olikfärgade stärkelsepuffar, 
som kan inköpas i leksaksaffär. Bitarna 
klibbar ihop om de fuktas med vatten. 
Det är svårt att bygga en spiralformad 
modell, bygg den hellre rak.

DNA-molekyler kan också byggas av 
pasta eller godis med olika form och 
färg (se Bi-lagan nr 1 2012). 

Cytosin

Guanin

Tymin

Adenin

Fosfatgrupp

Deoxyribos 
(sockergrupp)
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Första maj

Mors dag
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Kristi Himmelsfärdsdag

Annons

hoppande gener (tranSpoSoner) Förkla-
rar maJSkolvar med olikFÄrgade korn. 
Foto: Jan eve olSSon, © nobelmUSeet.

Annandag pingst

PingstdagenPingstafton

Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag

  Valborg Filip, Filippa John, Jane 

Monika, Mona Gotthard, Erhard Marit, Rita Carina, Carita Åke Reidar, Reidun Esbjörn, Styrbjörn 

Märta, Märit   Charlotta, Lotta Linn, Linnea Halvard, Halvar Sofia, Sonja Ronald, Ronny Rebecka, Ruben 

Erik Maj, Majken Carola, Karolina Konstantin, Conny Hemming, Henning Desideria, Desirée Ivan, Vanja 

Urban Vilhelmina, Vilma Beda, Blenda Ingeborg, Borghild Yvonne, Jeanette Vera, Veronika Petronella, Pernilla
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Geocaching – ett kul sätt att vara ute i naturen! Se 
förslag nedan på elevuppgifter till cacherna 1, 2 och 3.

Gemensam natur

Försommartid, examenstid och ett hägrande sommarlov. Vi läng-
tar ut till sol och bad, härliga grillkvällar med ljumma kvällsvindar 
och myggsurr. Men var får vi vara och vad får vi göra i naturen? 

Huvudregeln i allemansrätten är: inte störa – inte förstöra. Al-
lemansrätten innebär både rättigheter och skyldigheter för 
den som vistas i naturen – ett kulturarv att föra vidare till 
eleverna. Bra material om allemansrätten finns exempelvis 
hos Naturvårdsverket (www.naturvardsverket.se) och Sko-
gen i skolan (http://skogeniskolan.se.). 

Allemansrätten knyter an till Elinor Ostroms forskning om 
fördelarna med att lokalbefolkningen tar ansvar för och ge-
mensamt förvaltar naturtillgångar. I Sverige har vi en lång tra-
dition med gemensamt ansvarstagande. Allmänningar, gemen-
samt ägd mark inom byar, socknar och härader, var förr mycket 
viktiga och utnyttjades gemensamt för bland annat bete, fiske 
och skogsproduktion. Till viss del finns de fortfarande kvar. Det 
finns också exempelvis fiskevårdsföreningar, jaktvårdsområden 
och samfälligheter för vägar och vattentäkter. Förr arbetade 
man även mer tillsammans inom jordbruket. En kvarleva av 
den traditionen är vårt höstlov, som förr kallades potatislov, när 
eleverna fick hjälpa till med att ta upp potatis. 

Skyddad natur 
Förvaltning av naturresurser handlar mycket om att se natur-
vård i ett samhällsperspektiv. Hur reglerar man skötsel och 
utnyttjande av olika former av skyddade naturområden? 

Vilka naturreservat eller andra slag av skyddad natur finns i 
närheten av skolan? Inbjud andra klasser eller föräldrar till 
ett område med skyddad natur. Förbered guidningar, natur-
stigar, tipspromenader och gör informationsblad. 

Elinor Ostrom fick Nobelpriset i 
ekonomi 2009 ”för hennes analys 
av ekonomisk organisering, särskilt 
samfälligheter”. Hon visade att 
gemensam förvaltning av naturtill-
gångar som fiskevatten, betesmar-
ker, skogar, sjöar och vattentäkter 
ofta fungerar mycket bra. 
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Döparens dag

Geocaching
Informationen om geocaching är om-
fattande på Internet, se till exempel 
geocaching.com (officiell internationell 
sida) och geocaching.se (för Sverige). På 
sidan Geocaching med mobilen, av Marie 
Andersson och Åsa Kronkvist, finns tips 
om geocaching med barn, bland annat 
nämns följande gratisappar:

• Geocaching Intro för iPhone.och 
iPad. Passar nybörjare.

• c:geo för Andriod, mer avancerad 
app med  många funktioner.

Lägg ut cacher med uppgifter till 
eleverna och ge anvisningar i en mo-
bilapp. Dokumentera med foto. I bil-
den ovan har tre platser markerats. 

1. Vad heter trädet? Leta rätt på förra 
årets förvedade blomställningar. Vilka 
andra vildväxande träd har kottar?

2. Det döda trädet har stora hål. Vem 
kan ha gjort dessa hål och varför?

3. Leta rätt på tre olika djur som le-
ver i vattnet och tre djur som lever på 
land. Använd sil/durkslag för att fånga 
djuren i vattnet. Är det någon skillnad 
på djuren som lever på land och de 
som lever i vatten när det gäller:

- hur de rör sig?  
- hur de får syre och andas?
- vad de äter?

Spindel med perFekt
kamoUFlage

Att göra
Måndag Tisdag        Onsdag        Torsdag        Fredag      Lördag Söndag

Gun, Gunnel Rutger, Roger Ingemar, Gudmar  Solbritt, Solveig Bo  Gustav, Gösta Robert, Robin 

Eivor, Majvor Börje, Birger Boris, Svante Bertil, Berthold Eskil Aina, Aino Håkan, Hakon 

Margit, Margot Axel, Axelina Torborg, Torvald Björn, Bjarne Germund, Görel  Linda Alf, Alvar  

Paulina, Paula Adolf, Alice Johannes  David, Salomon Rakel, Lea Selma, Fingal Leo   

Peter, Petra Elof, Leif

  1   2   3   4   5   6   7 

15 16 17 18 19 20 21  

22 23 24 25 26  27 28 

29 30   1   2   3   4   5 

  8   9 10 11 12 13  14 
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Till läsaren!    Kalendarium

Britt-Marie Lidesten, föreståndare

Nobelmuseet 
Skolprogram inspirerar och väcker intresse för 
Alfred Nobel, Nobelpristagarna och Nobelpris-
ämnena. På Nobelmuseet i Stockholm tar vi 
emot förskoleklasser till gymnasielever. Nobel-
museets personal reser också runt i hela landet 
och genomför elev- och lärarprogram. Bland 
annat finns programmet Skypa med Nobel (års-
kurs 1-3) och den kostnadsfria lärarfortbild-
ningen En idé kan förändra! för lärare i årskurs 
7-9. Vidare finns även Forskarhjälpen (årskurs 
7-9) där elever hjälper forskare i deras arbete. 
Mer information finns på museets hemsida: 
nobelmuseum.se

GMO-webben
Bioresurs har under året arbetat med ett 
webbaserat undervisningsmaterial kring gen-
modifierade växter, som nu är klart (www.bio-
resurs.uu.se/GMO).

Projektet har genomförts på initiativ av Svenska 
nationalkommittén för biologi vid Kungl. 
Vetenskapsakademien. Ammie Berglund, som 
arbetat med detta på Bioresurs, har fokuserat 
på naturvetenskap i ett samhällsperspektiv och 
har lagt stor tonvikt vid lärarhandledningen. 
Välkomna att ta del av materialet och höra av 
er med synpunkter till info@bioresurs.uu.se. 

Bioresursdagar 2014
Dagarna fylls med laborationer, övningar, 
aktuella föreläsningar och diskussioner.

Gy: 10-11 november i Uppsala
Kerstin Lindblad-Toh, professor i kompa-
rativ genomik och en av våra internationellt 
mest kända forskare, medverkar under en av 
dagarna. Tema för den andra dagen är genmo-
difierade växter. 

Gr 7-9: 20 november i Uppsala
Grundskoledagen anknyter till kalenderns 
tema om Nobelpris och forskning. Personal 
från Nobelmuseet leder övningar och vi testar 
även idéer från årets kalender.

Info och anmälan: www.bioresurs.uu.se, 
se ”Våra aktuella kurser”.

Tema Nobelpris
Årets kalender har perspektivet dåtid – nutid 
– framtid och varje månadsuppslag anknyter 
till ett eller flera Nobelpris. Forskningen pre-
senteras endast översiktligt i kalendern, läs 
mer på nobelprize.org (Educational).  

Forskningen följer inte alltid ett rakt spår. 
Kunskapen växer fram successivt och det som 
är självklart i dag kanske omprövas om några 
år. Samtidigt bygger vi kunskapen på forsk-
ningsresultat som blir allt stabilare ju längre 
och djupare vi når inom ett område. 

Det har varit spännande att se vilken bety-
delse forskning på högsta nivå har för under-
visningen i skolan. Det som en gång var spets-
forskning integreras efterhand i kursplanerna 
och blir till självklar kunskap för eleverna. Att 
utgå från nobelprisbelönad forskning och för-
söka anknyta till praktiska aktiviter i skolan 
har öppnat nya vyer även för oss. 

Läroböcker i naturvetenskap anses ibland vara 
alltför faktatäta och innehålla många främ-
mande ord, men bakom läroböckernas kortfat-
tade beskrivningar ligger mångårig forskning. 
Faktainnehållet ger en naturvetenskaplig grund 
som gör omvärlden begriplig för eleverna.

Vi hoppas att årets kalender ska ge inspiration 
och goda idéer till undervisning.

Stort tack till Nobelmuseet som har varit be-
hjälpliga vid arbetet med årets kalender!

Bioresurs framtid
Det har varit en lång process med diskussio-
ner kring en omorganisation av de nationella 
resurscentrumen i biologi/bioteknik, fysik, 
kemi och teknik, men nu är det klart att vi 
kommer att vara kvar vid respektive universitet 
och att Linköpings universitet får ett samord-
ningsansvar. Mer om vad samarbetet kommer 
att innebära återkommer vi till via vår hemsida 
när planeringen kommit lite längre.  
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